
  



   اللغة العربية:                     القسماآلداب:   الكلية             الموصل          : الجامعة  

 سالبكالوريو: الصباحية                                                       الشهادة : الدراسة 
     

٦/٨/١٩٩١ في  ٢٠١٤: مر الجامعي      رقم و تأريخ األ               ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج  
                                    

 ت االسم الثالثي الدرجة الدور

 ١ أنوار مؤيد محمود ٨٩،٦ األول

 ٢ إيمان عمر حمودي ٨٦،٦٦٦ األول

 ٣ مها عبد الرازق خضر ٨٦ األول

 ٤ كرجية جعفر حسن ٨٥،٦٤٤ األول

 ٥  سعيدنشذى عدنا ٨٤،٤ األول

 ٦ هشام محمد عبدا هللا ٨٤،٣١١ األول

 ٧ سندس إدريس عبد المجيد ٨٣،٨٦٦ األول

 ٨ إسراء عبد المجيد محمود  ٨٣،٥٧٧ األول

 ٩ زبيده هاشم محمود ٨٣،٣١١ األول

 ١٠ فاديه جميل موسى ٨٢،٥١١ األول

 ١١ سميرة محمد بير داؤد ٨١،٤٨٨ األول

 ١٢ معن عبد القادر بشير ٨٠،٣٣٣ األول

 ١٣ هيام أحمد سعيد ٨٠،١٧٧ األول

 ١٤ إيثار عبد الرحمن عبد اهللا ٧٩،٩٥٥ األول

 ١٥ ورقاء بشير محمود  ٧٩،٨ األول

 ١٦ فاتن مصطفى علي ٧٩،٥٧٧ األول

 ١٧ سجى ثامر حمد ٧٩،٣١١ األول

 ١٨ علي عواد محمد رمضان ٧٩،١٥٥ األول

 ١٩ عثمان شكر محمد الربيعي ٧٨،٥٥٥ األول

مكرر/  إسماعيل بكر محمد ٧٨،٥٥٥ األول  ١٩ 

 ٢٠ وليد خضر عمر ٧٨،٢٦٦ األول

 ٢١ امام صالح حسن ٧٨،١١١ األول

 ٢٢ نجم عبد الزهرة ٧٦،٧٧٧ األول

 ٢٣ رحاب محمد فرج ٧٦،٢ األول



 ٢٤ مي ياسين طه ٧٦،٠٦٦ األول

 ٢٥ مصرية سالم طه ٧٥،٧٥٥ األول

 ٢٦ سهيلة صابر إسماعيل ٧٥،٧١١ األول

ن عبد العزيز عبد الرحمنروش ٧٥،٦ األول  ٢٧ 

 ٢٨ سلوى محمد قاسم ٧٥،٥٥٥ األول

 ٢٩ ثامرة خليل محمد ٧٥،٣١١ األول

 ٣٠ طارق ياسين محمود ٧٥،٢٨٨ األول

 ٣١ حازم جاسم حاجي ٧٥،٢٦٦ األول

 ٣٢ علي خليل عبد ٧٥،٠٦٦ األول

 ٣٣ سناء سالم متابع ٧٤،٧٣٣ األول

 ٣٤ ندى يونس جاسم ٧٤،٦٦٦ األول

ولاأل  ٣٥ أحمد عبد الغني حامد ٧٤،٢ 

 ٣٦ وضحه حسن علي ٧٤،٠٦٦ األول

 ٣٧ فاطمة محمود داؤد ٧٣،٧١١ األول

 ٣٨  جكلبيرمصعب ز ٧٣،٢٨٨ األول

 ٣٩ خديجة صبري حسن ٧٢،٩٣٣ األول

 ٤٠ جودت بهجت عزت ٧٢،٨٥٧ األول

 ٤١ سعدية جميل إبراهيم ٧٢،١٣٣ األول

 ٤٢ جاسم محمد عايد ٧١،٥١١ األول

 ٤٣ عامر عبد الجبار قاسم ٧١،٤٦٦ األول

 ٤٤ وفاء محمد سالم ٧٠،٨ األول

 ٤٥ نوال حسن محمود ٧٠،٥٥٥ األول

 ٤٦ مصلح علي خضير ٧٠،٤٨٨ األول

 47 آلش محمد إبراهيم ٧٠،٠٢٢ األول

 48 جيان يوسف محمد ٦٩،٧٥٥ األول

 49 ميسون إبراهيم عبد الرحمن ٦٩،٥٥٥ األول

حمد حسين علي ا ٦٩،٥٣٣٣ األول  50 

 51 علي محمد احمد ٦٩،٣١١ األول

 52 علي سلمان سالم ٦٩،٠٦٦ األول



/ عبد العزيز عبد اإلله عبد العزيز ٦٩،٠٦٦ األول
 52 مكرر

 53 غصون احمد يحيى  ٦٨،٨٨٨ األول

 54 خيري احمد موسى ٦٨،٧٧٧ األول

 55 غربية احمد إسماعيل ٦٨،٧١١ األول

 56  سعيدينلطالل ز ٦٨،٦٤٤ األول

 57 عبد الخالق محمد احمد  ٦٧،٧٥٥ األول

 58  وجيه دصبا محم ٦٧،٧٣٣ األول

ن يباسل احسان حس ٦٧،٥٧٧ األول  59 

مكرر/ ميسر عبد محمد  ٦٧،٥٧٧ األول  59 

 60 محمد جعفر جبار ٦٧،٤٨٨ األول

 61 حسيب علي جوهر  ٦٧،٤٤٤ األول

اجي احمد محمد عبد اهللا الخف ٦٧،٢٢٢ األول  62 

 63 جمال محمود محمد  ٦٦،٠٨٨ األول

 64 يوسف علي إسماعيل  ٦٦،٩٧٧ األول

 65 رافع نافع صالح ٦٦،٦٨٨ األول

 66 طه خلف ناصر ٦٦،٤ األول

 67  ثاني    فوزان ا لرمضان  ٦٥،٨٤٤ األول

 68 عبد المنعم سلطان طه ٦٥،٧٥٥ األول

نخيالن  حامد سداي ٦٥،٤٨٨ األول  69 

 70 محمد مطلك صالح ٦٥،٣٧٧ األول

 71 وفاء حامد إبراهيم ٦٥،٣٥٥ األول

 72 فداء محمد سعيد  ٦٥،٠٨٨ األول

 73 عادل جعفر محمد ٦٥،٠٢٢ األول

 74 أحمد عبد اهللا خلف ٦٤،٤٦٦ األول

 75 محمود ياسين محمد ٦٤،١١١ األول

 76 ثامر يونس محمد ٦٤،٠٦٣ األول

 77  محمودعفاف عبد العزيز ٦٣،٥٣٣ األول

 78 عامر حاجم ذياب ٦٣،٣٧٧ األول

 79 سليمة عبد الحسين عبد اهللا ٦٣،٢٢٢ األول



 80 اسعد محمد سليم ٦٣،٠٤٤ األول

 81  عي جاسمدحمد محم ٦٢،٩٥٥ األول

 82 غالب محمد عبد اهللا ٦٢،٧١١ األول

 83 علية عبد الجبار محمود ٦٢،٦٦٦ األول

حمدمنهل عبد الستار م ٦٢،٤٦ األول  84 

فرفاحموفق خلف  ٦٢،٢ األول  85 

 86 احمد محمد صالح ٦٢،٠٨٨ األول

 87 فاضل حيدر يونس ٦١،١٧٧ األول

 88 موسى محمد سعيد ٦١،٠٦٦ األول

 89 سعود وسمي عبد اهللا ٦٠،٧٥٥ األول

 90 حاتم محمد صالح ٦٠،٢ األول

 91 صالح محمد مروان ٦٠،٠٨٨ األول

سماعيلاحمد خضر إ ٦٠،٠٦٦ األول  92 

 93 وحيد حنا اشو ٥٩،٧١١ األول

 94 محمد إبراهيم محمود  ٥٩،٦٨٨ األول

 ٩٥ قتيبة عباس حمو ٥٩،١١١ األول

 ٩٦ خالد صالح علي  ٥٨،٤٤٤ األول

 ٩٧ علي جبار محمد ٥٧،٤٦٦ األول

 ٩٨ شواف سرحان عنز ٥٦،٩١١ األول

 ٩٩ عبد الصمد محمود عبد اهللا ٥٦،١٥٥ األول

١٠٠ ورقاء محمد قاسم البرزنجي ٥٥،٦٢٢ األول
  



  الخدمة االجتماعية: اآلداب                    القســـم :         الكلية الموصـل               : معة الجا
  

  سبكالوريو:                                                                   الشهادة ةالصباحي: الدراسة 
  

٦/٨/١٩٩١ في  ٢٠١٤:       رقم و تأريخ األمر الجامعي                 ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج  
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  األول   ٨٥و٥٧  طالب رشاد مزلوه  ١

 األول  ٨٣و٦٦  حذام حازم  ٢

 األول  ٨٢و١١  علياء عبد الوهاب  ٣

 األول  ٨٠و٦١  ايناس محمود عبد اهللا  ٤

 األول  ٨٠و٠٧  ر جوان اسماعيل بك ٥

 األول  ٧٧و٥٤  نهاية فاضل قاسم  ٦

 األول  ٧٧و٢٦  ايمان عبد الوهاب موسى  ٧

 األول  ٧٧و١٩  نزار محمد سليم  ٨

 األول  ٧٦و٣٣  رويدة سلمان محمود  ٩

 األول  ٧٦و١٤  هناء عزاوي عبد اهللا  ١٠

 األول  ٧٥و٥٢  هلوب مصلح حميد  ١١

 األول  ٧٤ و٧٠  شامل جاسم محمد  ١٢

 األول  ٧٤و٣٠  نهلة غانم احمد ١٣

 األول  ٧٣و٧١  جرو شريف عبد اهللا ١٤

 األول  ٧٣و٣٣   عبد الحارس معبد المنع ١٥

 األول  ٧٢و٩٠  بيان رمضان قادر  ١٦

 األول  ٧٢و٧٦  محمد طه احمد ١٧

 األول  ٧٢و٠٩  منى شاآر محمد ١٨

 األول  ٧١و١٦  علي عبود منشد  ١٩

 لاألو  ٧٠و٧١  بيداء إبراهيم محمد ٢٠

 األول  ٧٠و٢٨  سامان محي الدين  ٢١

 األول  ٦٩و٩٧  مسطو قاسم عمر ٢٢

 األول  ٦٩و٥  هيفاء زيدان خلف ٢٣

 األول  ٦٨و٧٣  بيداء محمد محمود ٢٤



 األول  ٦٨و٨٠  إيمان سالم محمد ٢٥

 األول  ٦٧و٧٣  محسن تقي محمد ٢٦

 األول  ٦٧و٧١  ساجدة ميكائيل ٢٧

 األول  ٦٧و٥٧  وائل خالد محمد ٢٨

 األول  ٦٧و٠٤  جاسم عبد العزيز هذال ٢٩

 األول  ٦٦و٩٧  حمدان رمضان محمد ٣٠

 األول  ٦٦و٦١  نظمي رمضان محمد  ٣١

 األول  ٦٦و٤٧  فيصل جاسم حسين  ٣٢

 األول  ٦٦و٠٢  شاسوار محمد شريف ٣٣

 األول  ٦٥و٨٠  عمار محمد مصطفى  ٣٤

 األول  ٦٥و٦١  بشرى بطيل حيوش  ٣٥

 األول  ٦٥و٣٠  اميرة عيسى  ٣٦

  األول  ٦٥و٠٢  نزهان فاضل عباس  ٣٧

 األول  ٦٤و٧٣  شرف مراد درويش  ٣٨

 األول  ٦٤و٣٨  احمد سليم محمد  ٣٩

 األول  ٦٤و٢٣  سمير بحيو بطرس  ٤٠

 األول  ٦٤و٠٧  راحيل يوحنا عوديش  ٤١

  األول  ٦٤و٠٢  ميسون حسين احمد ٤٢

 األول  ٦٣و٧٦  احالم خليل ابراهيم  ٤٢

 األول  ٦٣و٧٦  عفاف آطاف محمد  ٤٣

 األول  ٦٢و٤٥  ايوب غائب  ٤٤

 األول  ٦١و٨٣  احكام ياسين جاسم ٤٥

 األول  ٦١ و٨٠  منى علي يونس  ٤٤

 األول  ٦١و٠٢  تازان عبد الكريم  ٤٧

 األول  ٦٠و٩٧  مهدي عباس قادر  ٤٨

 األول  ٦٠و٨٥  عبد الكريم محمود علي  ٤٩

 األول  ٦٠و٧٨  حسان حسين محمد  ٥٠

 األول  ٦٠و٤٢   الكريم جودت اسماعيل عبد ٥١

 األول  ٦٠و٣٨  عبد افنش حمد  ٥٢



 األول  ٦٠و٣٣  حسين مال اهللا سليمان  ٥٣

 األول  ٦٠و٣٣  خسرو سليمان  ٥٤

 األول  ٦٠و٢٨  ربيع مطلك صالح  ٥٥

 األول  ٦٠و٢٨  عبد السالم جرجيس  ٥٦

 األول  ٦٠و٢٦  نبز عثمان قادر  ٥٧

 األول  ٥٩و٩٢  جالل صالح فتح اهللا  ٥٨

 األول  ٥٩و٨٥  تافكة طاهرصالح  ٥٩

 األول  ٥٩و٥٧  فراس غانم معيوف  ٦٠

 األول  ٥٩و٥٢  صهيب محمد اسماعيل  ٦١

 األول  ٥٩و٤٠  صهباء شكر محمود  ٦٢

 األول  ٥٧و٦٦  آامران قادر  ٦٣

 األول  ٥٧و٦٠  عبد اهللا محمد يونس  ٦٤

 األول  ٥٧ و٢٨  محمود احمد ظاهر  ٦٥

 ألولا  ٥٦و٧٣  سوارة صديق سعيد  ٦٦

 األول  ٥٥و٨٨  محمود خضير احمد  ٦٧

 



  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة
  

  سبكالوريو:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 
  

٦/٨/١٩٩١ في  ٢٠١٤:       رقم و تأريخ األمر الجامعي                ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج  
  

  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 االول  ٨٠،٣٦٩  بهار محمد محمد مهدي  ١
 االول  ٧٧،٣٠٤  شوآت عارف محمد   ٢
 االول  ٧٦،٧٨٢  آرامه وعد اهللا جار اهللا  ٣
 االول  ٧٦،٣٠٤  ضيف حسين عبد القادر  ٤
 ولاال  ٧٥،٢١٧  سعدي عثمان حسين  ٥
 االول  ٧٤،١٩٥  شمال نعمان بكر  ٦
 االول  ٧٣،٨٠٤  سهام واصف صالح  ٧
 االول  ٧٣،٦٧٣  ناديه احمد ذنون  ٨
 االول  ٧٣،١٥٢  سهله جاراهللا ياسين  ٩
 االول  ٧٣،١٥٢  مكرر/سروه اسعد صابر   ٩
 األول  ٧٢،٥٨٦  هوشيار حجمال غريب  ١٠
 األول  ٧٢،٢٦٠  عبيد خلف خضر  ١١
 األول  ٧١،٢٨٢  اسماء عبد محمود  ١٢
 األول  ٧١  بشارمحمد عليوي  ١٣
 األول  ٧٠،٧٨٢  اسماء مهدي صالح  ١٤
 األول  ٧٠،٧١٧  منى عدنان نجم  ١٥
 األول  ٧٠،٦٣٠  حسين طه حسين   ١٦
 األول  ٧٠،٥٨٦  منتهى خليل محمد   ١٧
 األول  ٧٠،٥٦٥  ازهار هاشم شيت  ١٨
 األول  ٦٩،٧٨٢  عيسى عمر علي   ١٩
 األول  ٦٩،٦٧٣  حمود نزال محمد  ٢٠
 األول  ٦٩،٥٠٠  جمعة علي محمد   ٢١
 األول  ٦٩،٤٣٤  مريم الياس داؤد  ٢٢
 األول  ٦٩،٤١٣  الحان صديق سعيد  ٢٣
 األول  ٦٩،٤١٣  مكرر/ماب عبدالعزيز عبداهللا  ٢٣
 األول  ٦٩،٢٦٠  آتبية محمد عباس   ٢٤
 األول  ٦٨،٩٧٨  طارق عبدالقادرمحمد   ٢٥
 ولاأل  ٦٨،٧٣٩  جوان خير الدين محمد   ٢٦
 األول  ٦٨،٧١٧  افراح نذير يونس   ٢٧
 األول  ٦٨،٧١٧  هتاو يوسف جميل   ٢٧
 األول  ٦٨،٦٠٨  مريم ادريس عطية   ٢٨
 األول  ٦٨،٥٨٦  ابراهيم رشيد   ٢٩
 األول  ٦٨،٥٨٦  ناجية عبداهللا حسين   ٢٩
 األول  ٦٨،٥٠٠  عمار محسن توفيق  ٣٠
 األول  ٦٨،٢٦٠  محسن مرفوع احمد   ٣١



 األول  ٦٨،٠٢١  ن داودخالدة عز الدي  ٣٢
 األول  ٦٧،٨٩١  وفاء علي احمد   ٣٣
 األول  ٦٧،٧٣٩  انعام عبد الخالق بشير   ٣٤
 األول  ٦٧،٧٣٩  دلشاد مجيد محمد   ٣٤
 األول  ٦٧،٥٦٥  سليمان حجي رشو   ٣٥
 األول  ٦٧،٥٢١  سلمى يونس يحيى   ٣٦
 األول  ٦٧،٣٢٦  جمعة مصطفى عباس   ٣٧
 لاألو  ٦٧،٣٢٦  محمد نور فاضل   ٣٧
 األول  ٦٧،٢٣٩  سامال عبد اهللا نادر   ٣٨
 األول  ٦٦،٨٦٩  امل شريف عبد القادر   ٣٩
 األول  ٦٦،٧٨٢  زهراء حسين مكي   ٤٠
 األول  ٦٦،٧٠٨  جوان عبد الرحمن خليل   ٤١
 األول  ٦٦،٦٧٣  محمد جاسم محمد   ٤٢
 األول  ٦٦،٤١٣  سبهان حمو سليمان   ٤٣
 األول  ٦٦،٣٩١  بيسان خليل سليمان   ٤٤
 األول  ٦٦،١٣٠  شيرزاد حمة امين   ٤٥
 األول  ٦٥،١٠٨  عماد عبد الرحيم صالح   ٤٦
 األول  ٦٥  محمد حسين دويل   ٤٧
 األول  ٦٤،٧٨٢  بيداء حسين غانم   ٤٨
 األول  ٦٤،٧٨٢  نجيبة صابر امين   ٤٨
 األول  ٦٤،٦٩٥  علي احمد عبوش   ٤٩
 األول  ٦٤،٥٤٣  احمد حسين جلبي   ٥٠
 األول  ٦٤،٣٦٩  جنان عادل شاآر   ٥١
 األول  ٦٤،٣٦٩  نارنج نوري يوسف   ٥١
 األول  ٦٤،٢٨٢  امجد يوسف احمد   ٥٢
 األول  ٦٤،١٠٨  امير مصطفى حمو   ٥٣
 األول  ٦٣،٩٧٨  تونسي الجنسية/الجيالني بن الطيب بن الحاج  ٥٤
 األول  ٦٣،٨٠٤  رافع قادر جرجيس   ٥٥
 األول  ٦٣،٧٦٠  فهد حبيب جبر   ٥٦
 األول  ٦٣،٥٤٣  وليد حسين يونس   ٥٧
 األول  ٦٣،٤٣٤  محمد يونس احمد   ٥٨
 األول  ٦٣،٤١٣  مازن عبداهللا طاهر   ٥٩
 األول  ٦٣،٣٠٤  ناهد يحيى قاسم   ٦٠
 األول  ٦٣،٢٦٠  محمد حمد ترك   ٦١
 األول  ٦٣،١٩٥  ايمان مؤيد ابراهيم   ٦٢
 األول  ٦٢،٩٤٣  آريم بكر صديق   ٦٣
 األول  ٦٢،٦٥٢  محمد حسين حسن   ٦٤
 األول  ٦٢،٥٨٦  ر احمد جليل قاد  ٦٥
 األول  ٦٢،٣٩١  فارس طه ياسين   ٦٦
 األول  ٦٢،٣٢٦  اسعد جاسم خليل   ٦٧
 األول  ٦٢،٣٠٤  حسون حماد سلمور   ٦٨
 األول  ٦٢،٣٠٤  عبد االمير يونس يوسف   ٦٨



 األول  ٦٢،٠٦٥  ضياء علي عبد الوهاب   ٦٩
 األول  ٦٢  مجبل احمد حماد   ٧٠
 ولاأل  ٦١،٨٢٦  نوفل عويد خضير   ٧١
 األول  ٦١،٥٨٦  احمد حسين يونس   ٧٢
 األول  ٦١،٤٧٨  عبد اهللا محمد اآريم   ٧٣
 األول  ٦١،١٧٣  جمال احمد حمود   ٧٤
  االول   ٦٠،٧١٧  ادهم عبد الحامد حمد لطيف   ٧٥
  االول   ٦٠،٥٢١  خلف سليمان حسو   ٧٦
  االول   ٦٠،٤٧٨  باسم جبوري داود   ٧٧
  االول   ٦٠،١٧٣  ابراهيم غانم احمد   ٧٨
  االول   ٦٠،١٧٣  يونس يحيى حجاب   ٧٨
  االول  ٦٠  احمد محمود خالد  ٧٩

  
  

 
 

  



  الترجمة:                                القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                             الشهادة       صباحي: الدراسة 
  

٦/٨/١٩٩١ في  ٢٠١٤:       رقم و تأريخ األمر الجامعي               ١٩٩١-١٩٩٠: جسنة التخر  
  

 الدور الدرجة االسم  الثالثي ت
 االول ٨٥،٤١٨ سعيد يوسف هرمز ١
 االول ٨٤،٠٩٣ محمود محمد احمد  ٢
 االول ٨٣،٩٧٢ شامل طه عبد اهللا  ٣
 االول  ٧٨،٩ هدى سالم نوري ٤
 االول ٧٨،٥٨١ دلير محمود خالد  ٥
 االول  ٧٧،٣٤٣ خيري ايوب رشيد  ٦
 االول  ٧٧،٢٥٤ مناهل خزعل محمود ٧
 االول  ٧٦،٦٥٩ بيمان مصطفى جاسم ٨
 االول ٧٦،٦٢٢ بدر عبد العزيز بدر ٩
 االول ٧٥،٩٠٢ نرمين احمد عيسى ١٠
 االول  ٧٥،٥٥٤ يونس حمادي يونس  ١١
 االول ٧٣،٨٢٢ صباح حسن ابراهيم ١٢
 االول ٧٣،٥١٣ بد المعين سليمان جداعع ١٣
 االول ٧٢،٢٢ حسن حسين صالح ١٤
 االول ٧١،٦٩٥ بربارة ابلخد يوسف ١٥
 االول ٧١،٤٨٨ محمد خضر محمد  ١٦
 االول  ٧٠،٤٨٦ نداء سالم عمر ١٧
 االول ٧٠،٠٤٥ حسام عبد اهللا شكور ١٨
 االول  ٦٩،٦٥٦ حميد آريم لفته ١٩
 االول ٦٩،٤٥٤ صفوان عباس بدر ٢٠
 االول ٦٨،٩٠٢ وفاء بهنام فتوحي ٢١
 االول  ٦٨،٦٧٢ حيدر آاظم حسين ٢٢
 االول ٦٨،٥٦٥ جبار عبد الحسين بريهي ٢٣
 االول  ٦٨،٢١١ ناهض غانم يعقوب ٢٤
 االول ٦٧،٧١٥ شيرين حسن محمد  ٢٥
 االول ٦٧،٢٧٥ صالح يوسف حسن ٢٦
 االول ٦٧،١٧٥ محمد عبد الجواد مصطفى  ٢٧
 االول ٦٦،٩٩٧ رحيم عباس خالوي  ٢٨
 االول ٦٦،٢٢٥ االء احمد ذنون ٢٩
 االول ٦٥،٩٩٥ احكام محمود مجيد ٣٠
 االول  ٦٥،٩٢٧ فراس شهيد عبد الحسين  ٣١
 االول ٦٥،٧٨٤ روشن ابراهيم طاهر ٣٢
 االول ٦٥،٧٥٤ صالح ميخائيل قرياقوس ٣٣
 االول ٦٥،٦٠٩ وائل مؤيد جالل الدين ٣٤
 االول ٦٤،٩٠٦  سامي فتحياالء ٣٥



  

 االول ٦٤،٨٤٥ فاتن يونس حسين ٣٦
 أالول ٦٤،٦٨٨  الكاظمعبدحسين عبد االمير ٣٧
 االول ٦٤،٣٧٩ احمد جاسم محمد ٣٨
 االول ٦٤،٠٦٣ حاتم سلمان يونس ٣٩
 االول ٦٣،٧٦٥ ضحى نذير حميد  ٤٠
 األول ٦٣،٧٢٢ محسن خضر زرزوري ٤١
 االول  ٦٣،٧١٣ آويستان حمه صالح  ٤٢
 االول ٦٢،٧٥٩ سناء حافظ صادق  ٤٣
 االول ٦٢،٧٠٢ آفان عثمان سعيد ٤٤
 االول  ٦٢،٦٧٢ منار ياسين خالد  ٤٥
 االول  ٦٢،٣٧٢ سالبي لوريس ارشاك  ٤٦
 االول ٦٢،٣٠٩ زينة نواف عبدالرحمن ٤٧
 االول ٦٢،٢٤٧ مراد قاشا مراد ٤٨
 االول ٦٢،١٧٢ سحر سليم محمد  ٤٩
 االول ٦١،٣٩٥  بهنام خضوريرواء ٥٠
 االول ٦١،٢٧٩ غانم محمد ابراهيم ٥١
 االول ٦٠،٩٣٤ لبنى هاشم يوسف  ٥٢
 االول  ٦٠،٤ نجدة مدحت جرجيس ٥٣
 االول  ٥٩٫٩٤٣ اسماعيل علي خلف ٥٤
 االول ٥٩،٨٨٤ صالح علي حسين ٥٥
 االول ٥٩،٣١٥ صباح محمد عاصم ٥٦
 االول ٥٨،٩١٨ عبد الرحمن احمد مطلك  ٥٧
 االول ٥٨،٦٨٨ سردار حسن عمر  ٥٨
 االول ٥٨،٥٣٨ سعد رزاق توفيق ٥٩
 االول ٥٨،٤٠٩ سهام محمد حسن  ٦٠
 االول ٥٧،١٩٥ ابراهيم حسين قنبر  ٦١
 االول ٥٧،٠٨٤ صديق رفيق توفيق ٦٢
 االول ٥٧،٠٣٨ احمد محمد عباوي  ٦٣
 االول ٥٦،٩٢٩ مرشدة محمد سليمان ٦٤
 االول ٥٦،٨٢٩ د االحدرمزي ميخو عب ٦٥
 االول ٥٦،٧٦٣ قشم علي عبد الرحمن ٦٦
 االول ٥٦،٧٣٦ آمال جرجيس محمد ٦٧
 االول ٥٥،٩٠٤ عبد المجيد وهبي عبد المجيد ٦٨
 االول ٥٣،٨٧ خالدة مرعي حسن  ٦٩
 االول ٥٣،٨٥٩ فوزية رشيد علي ٧٠



 الفرنسي:               القسم             اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:                                                             الشهادة   صباحي: الدراسة 
  

٦/٨/١٩٩١ في  ٢٠١٤:       رقم و تأريخ األمر الجامعي               ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج  
  

 الدور الدرجة االسم الثالثي ت
 األول ٧٥ ن شريفعفيف حسي ١
 األول ٧٣  و٣٧ خالد عبد الرحمن  ٢
 األول ٧٣  و  ١١ نفله حمود يحيى ٣
 األول ٧٢٫٨٢ عصمت محمد مصطفى  ٤
 األول ٧١٫٦٢ ابراهيم حسن رمضان  ٥
 األول ٦٨،. ٦ نافع فائز عبد الرضا ٦
 األول ٦٧٫٣٣ حبيبه رحيم آريم  ٧
 األول ٦٥٫٥٥ مروان محمد ميسر  ٨
 األول  ٦٥٫٠٤   طاهريعلوزير   ٩
 األول  ٦٤ ،٩٣  نهى علي خليل   ١٠
 األول  ٦٤٫٦٠  قاسم ابراهيم عزيز  ١١
 األول  ٦٤٫٥٣  جوان يوسف هارون   ١٢
 األول  ٦٣،  ٢  فوازخلف محمد  ١٣
 األول  ٦٢٫٥٣  مجاهد ابراهيم يوسف  ١٤
 األول  ٦١٫٤٢  عماد يوسف أحمد  ١٥
 األول  ٦١و٢٦  مازن هليوت بويا  ١٦
 األول  ٦١و٢٢  دريس خضرعلي ا  ١٧
 األول  ٦٠ و٧٧  سرجون دنحا زيا  ١٨
 األول  ٦٠و٢٢  وضاح رمزي محمود  ١٩
 األول  ٥٩و٩٥  صالح شريف مكتوب  ٢٠
 األول  ٥٩ و٧٥  سهير غازي حسين  ٢١
 األول  ٥٩ و٠٦  نصار محمد قاسم    ٢٢
 األول  ٥٨و٦٠  وهبيه احمد المهدي  ٢٣
 األول  ٥٨و٣٣  ايمان جرجيس امين  ٢٤
 األول  ٥٨و٠٣  ن محمد شريفحنا  ٢٥
 األول  ٥٧ و٦٤  حسام سالم رضا  ٢٦
 األول  ٥٧و١١  احمد أخضير احمد  ٢٧
 األول  ٥٧و١١  زينه محمد زهير  ٢٧
 األول  ٥٥و٩٥  نواف يوسف رضا  ٢٨
 األول  ٥٥و٦٨  علي خلف علي  ٢٩
 األول  ٥٥و٣٣  محمد حسن حدري  ٣٠

  



  داب              القسم اللغة االنكليزيةاال: جامعة الموصل                        الكلية
  

  بكالوريوس:الشهادة                    صباحي:الدراسة 
  

٦/٨/١٩٩١ في  ٢٠١٤:       رقم و تأريخ األمر الجامعي               ١٩٩١-١٩٩٠: سنة التخرج  
  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  االول  ٨٨٫٥٥٥  اردني/ابراهيم محمد عبد الكريم   ١
  االول  ٨٤٫١٥٥  لؤي مازن محمود  ٢
  االول  ٨٢٫٣٥٥  مروان مهدي صالح  ٣
  االول  ٨١٫٧٥٥  اردني/حمدي حسين محمد علي  ٤
  االول  ٧٩٫٧٧٧  جمال محسن اسماعيل  ٥
  االول  ٧٩٫٤٨٨  فردوس احمد سالم   ٦
  االول  ٧٨٫٧٧٧  ايمان جرجيس عبداهللا  .٧
  االول  ٧٨٫٤٦٦  افراح شاآر محمود  ٨
  االول  ٧٧٫٣٧٧  حسيناسماعيل فتحي   .٩
  االول  ٧٥٫٨٨٨  سليم حميد محمد  .١٠
  االول  ٧٥٫٨٢٦  زياد طارق عبد  .١١
  االول  ٧٥٫٠٠٠  االء محمود احمد  .١٢
  االول  ٦٩٫٩٢٢  آامل احمد فرج  .١٣
  االول  ٦٩٫٨٠٠  شيرزاد هاشم يونس  .١٤
  االول  ٦٩٫٣٣٣  االء عزالدين محمد علي  .١٥
  االول  ٦٩٫٣١١  صنعان شيرو ملو  .١٦
  االول  ٦٩٫٢٨٨  سازان عبد اللطيف صالح  .١٧
  االول  ٦٨٫٩٥٥  بان فريد نعوم  .١٨
  االول  ٦٨٫٨٦٦  طارق احمد صفوك  .١٩
  االول  ٦٨٫٤٢٢  ايوب جرجيس احمد  .٢٠
  االول  ٦٨٫٢٦٦  اسماء محمد صالح  .٢١
  االول  ٦٨٫٠٤٤  خالد عزالدين مجيد  .٢٢
  االول  ٦٧٫٦٤٤  جاسم محمد محمود  .٢٣
  االول  ٦٧٫٤٦٦  ين العابدين ولينسرين ز  .٢٤
  االول  ٦٧٫٣٣٣  ابراهيم جاسم محمد  .٢٥
  االول  ٦٧٫٢٤٤  غربي محمد مصطفى  ٢٦
  االول  ٦٧٫١٧٧  نوال غازي حسن  .٢٧
  االول  ٦٧٫١٥٥  حسن علي آريم  .٢٨
  االول  ٦٧٫٠٤٤  بيستون لطيف صادق  .٢٩
  االول  ٦٦٫٦٨٨  اقبال مهدي صالح  .٣٠
  االول  ٦٦٫٤٨٨  سلمة نزار عبد المجيد  .٣١
  االول  ٦٥٫٣٧٧  سهى محمد مصطفى  .٣٢
  االول  ٦٥٫٠٦٦  انسام حازم خلف  .٣٣
  االول  ٦٥٫٠٠٠  عثمان جاسم داؤد  ٣٤
  االول  ٦٤٫٧٥٥  سلمان خليل ابراهيم  ٣٥



  االول  ٦٤٫٦٨٨  غيداء طارق هاشم  ٣٦
   االول  ٦٣٫٨٠٠  حكمت قانع محمد   ٣٧
   االول  ٦٣٫٨٠٠  مكرر/فارس خليل عبداهللا  ٣٧
   االول  ٦٣٫٧٧٧  محمد عبداهللا قادر صالح  ٣٨
  االول  ٦٣٫٦٤٤  جميل قرياقوز توما  ٣٩
  االول  ٦٣٫٤٢٢  ابتسام ايليا جبو  .٤٠
  االول  ٦٣٫٤٠٠  نه به زعارف رشيد  ٤١
  االول  ٦٣٫٣٣٣  نداء مجيد حميد  ٤٢
  االول  ٦٣٫٣٣٣  مكرر/خالد خضر محمد  ٤٢
  االول  ٦٣٫٢٨٨  نداء معروف جارو  ٤٣
  االول  ٦٢٫٦٢٢  خان جوهرمه مه   ٤٤
  االول   ٦٢٫٥٥٥  سردار عزيز آريم  ٤٥
  االول  ٦٢٫٣٣٣  سميرة اسماعيل عسكر  ٤٦
  االول  ٦٢٫٠٠٠  فوزي رمضان سعداهللا  ٤٧
  االول  ٦١٫٦٠٠  بان امجد عبد الرزاق  ٤٨
  االول  ٦١٫٦٠٠  مكرر/بشيرالعامر حمدون   ٤٨
  االول  ٦١٫٤٠٠  سبهان صالح جالل  .٤٩
  االول  ٦١٫٢٦٦  زينل خضر خلف  .٥٠
  االول  ٦١٫٠٦٦  بيكه رد احمد رشيد   .٥١
  االول  ٦٠٫٩٣٣  هناء فيصل خورشيد  .٥٢
  االول  ٦٠٫٥٥٥  ال جان عبد الخالق حسين  ٥٣
  االول  ٥٩٫٦٠٠  مي متعب صالل  ٥٤
  االول  ٥٩٫٥١١  رزآار محمد صالح عمر  ٥٥
  االول  ٥٩٫٢٦٦  بشار سالم داؤد  ٥٦
  االول  ٥٨٫٤٢٢  صفين محمد نصيف  ٥٧
  االول  ٥٨٫٢٦٦  احمد هادي حويش  ٥٨
  االول  ٥٨٫٠٤٤  قسمة احمد شهاب  ٥٩
  االول  ٥٧٫٦٦٦  عماد ياقو جرجيس  ٦٠
  االول  ٥٧٫٠٨٠  رزآار مصطفى سعيد  ٦١
  االول  ٥٦٫٩٣٣  لمياء محمد نجم  ٦٢
  االول  ٥٦٫٧١١  شفاء يونس محمد مراد  ٦٣
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 الدور الدرجة االسم الثالثي ت

 الثاني ٧٠،٠٨٩ مثنى وعد محمد ١

 الثاني ٦٦،٤٤٤ مريم احمد شريف ٢

 الثاني ٦٣،٥٥٦ جنكيز إبراهيم محمد ٣

 الثاني ٦١،٢٢  مجيدنبشار سلطا ٤

 الثاني ٦١،٠٤٤ لقمان خير الدين محمد ٥

 الثاني ٦٠،٠٨٩  محمد عبد اهللانعبد الرحم ٦

 الثاني ٦٠،٢ سالمة بالل دنون ٧

هرعمر حسين ظا ٨  الثاني ٥٨،٨٤٤ 

 الثاني ٥٨،٤٤٤ سلمان خلف علي ٩

 الثاني ٥٧،٣٣٣ محمد حسن حسين ١٠

 الثاني ٥٧،٠٦٧ محمد علي عبد اهللا ١١
 الثاني ٥٦،٤ إبراهيم سلمان داود 12



  ةالخدمة االجتماعي: اآلداب                    القســـم : الموصـل                      الكلية : الجامعة 
  

  سبكالوريو: الصباحية                                                                الشهـادة : الدراسة 
  

  ١٤/١٠/١٩٩١ في  ٣٧٦٥/ ٣/١١:         رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت

  الثاني  ٦٨و٦٩  بشرى عبد الرضا موسى   -١
 الثاني  ٥٩و٦٠  عدنان رحمان جوامير   -٢
 الثاني  ٥٨و٢٩  خاتون علي ياويل  -٣
 الثاني  ٥٧و٨٥  راآان محمد صالح   -٤
 الثاني  ٥٧و٦٤  محمد رسول محمد  -٥
 الثاني  ٥٧و٥٧  برناديت يوحنا يوسف  -٦
 الثاني  ٥٦و٩٧  ماجد حسين طه   -٧
 الثاني  ٥٦و٧٦  إبراهيم محمد عيسى   -٨
 الثاني  ٥٦و٦٦  خلف خضر جاسم   -٩
 الثاني  ٥٦و٢٦  ي بكر محمد نبآا -١٠
   الثاني  ٥٥و٧٩  علي غني عزيز   -١١

 



  
  التاريخ:اآلداب                       القسم :الموصل                              الكلية:الجامعة

  
  سالوريوبك:صباحي                                                 الشهادة :الدراسة 

  
  ١٤/١٠/١٩٩١ في  ٣٧٦٥/ ٣/١١:         رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج

  
  الدور   الدرجة  االسم الثالثي   ت
 الثاني  ٦٧،٢٣٤  اديبة محمود   ١
 الثاني  ٦٦،٦٧٣  طالل حسن علي  ٢
 الثاني  ٦٦،٣٤٧  محمود ابراهيم خلف  ٣
 الثاني  ٦٥،١٧٣  محمد منديل عبد اهللا  ٤
 الثاني  ٦٤،٧٨٢  صادق قاسم حسن  ٥
 الثاني  ٦٤،٥٢١  محمد عبيد جميل  ٦
 الثاني  ٦٤،٠٢١  عرفان ذنون احمد  ٧
 الثاني  ٦٣،٥٦٥  طه خلف حسين  ٨
 الثاني  ٦١،٤٣٩  برهان صابر صالح  ٩
 الثاني  ٥٨،٧٨٢  عز الدين محمد علي  ١٠
 الثاني  ٥٨،٤٥٦  جادر علي حيدر  ١١
 الثاني  ٥٧،٢٣٩  علي مرعي حسن  ١٢
 الثاني  ٥٦،٤٣٤  جمال فقي احمد  ١٣

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



  الترجمة: القسم                                  اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  وريوسلبكا:       الشهادة                                             صباحي: الدراسة 
  

  ١٤/١٠/١٩٩١ في  ٣٧٦٥/ ٣/١١:خ األمر الجامعي         رقم وتاري١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
  

  
 

 الدور الدرجةاالسم الثالثي                       ت

 الثاني ٤١٥/٦٧ محمد عودة حمدان ١
 الثاني ٢٥٦/٦٧ سامي زيا شموئيل ٢
 الثاني ٩٦٣/٦٥ محمد عبدالقادر رشيد ٣
 الثاني ٧٠٩/٦١ سوسن عزيز محمد ٤
 لثانيا ٠٧٢/٦١ مشعل عزيز حسين ٥
 الثاني ٧٠٢/٦٠ احمد حسن عواد  ٦
 الثاني ١٠٢/٦٠ محمد عبد المنعم محمد ٧
 الثاني ٠٤٥/٥٩ يحيى علي خليفة ٨
 الثاني ٦٥٤/٥٧ احمد حسيب احمد ٩
 الثاني ٣٧٧/٥٧ هالة صالح عبد ١٠
 الثاني ٢٦٨/٥٧ عزة عبدالباقي ناظم ١١
 الثاني ٢٧/٥٦ عزيز عبدالكاظم حسين ١٢
 الثاني ٩٢٥/٥٥ سماعيل عبدضياء ا ١٣
 الثاني ٧٦١/٥٥ هيفي عزو محمد امين ١٤
 الثاني ٦٨١/٥٥ سروين عبدالقادر صابر ١٥
 الثاني ٠٤٥/٥٥ توفيق بشير توفيق ١٦
 الثاني ٨٢٥/٥٤ لقاء طه جاسم ١٧
 الثاني ٣٣١/٥٤ لقمان سعيد علي ١٨
 الثاني ٤٦١/٥٣ رائد داؤد رمو ١٩
 الثاني ٤٠٤/٥٣ همداد حمه صالح ٢٠



  
  الفرنسي:                         القسم   اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 

  
  بكالوريوس:صباحي                                                                     الشهادة : الدراسة 

  
  ١٤/١٠/١٩٩١ في  ٣٧٦٥/ ٣/١١:       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج

  
  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٥٨و٨٦  خنساء احمد محمود  ١
  الثاني  ٥٧  فضيل حنا ايشو  ٢
  الثاني  ٥٥و٩١  فائزة احمد محمد  ٣
  الثاني  ٥٥و٣٣  خالد آريم حامد  ٤
  الثاني  ٥٥و١٣  عباس مصطفى احمد  ٥
  الثاني  ٥٤و٨٦  سناء محمود عقراوي  ٦
  الثاني  ٥٤و١١ علي سمبتول قا  ٧

  
  



  اللغة اإلنكليزية: القسم                    اآلداب: الكلية                الموصل: الجامعة 
  

  بكالوريوس:   الشهادة                                           صباحي: الدراسة 
  

  ١٤/١٠/١٩٩١  في ٣٧٦٥/ ٣/١١:       رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  الثاني  ٦٤،٣٣٣  روناك حمه عبد الرحمن  .١
 الثاني  ٦٣،٧٣٣  نازنين محمد صالح قادر .٢
 الثاني  ٦٢،٤٦٦  جمانة يوسف قاسم  .٣
 الثاني  ٦١،٨٤٤  عفيفة جعفر مصطفى  .٤
 الثاني  ٦١،٠٢٢  آاظم رحمن هادي  .٥
 الثاني  ٦٠،٥١١ فريد آريم وهاب  .٦
 الثاني  ٥٩،٦٠٠   عوال ابوبكرسرهيد .٧
 الثاني        ٥٩،٤٦٦  بروين آريم عبد اهللا  .٨
 الثاني  ٥٨،٨٦٦  اردالن محمود سليم  .٩
 الثاني  ٥٨،٣١١  نريمان قادر ابراهيم  .١٠
 الثاني  ٥٧،٦٤٤  سردار مجيد محمد  .١١
 الثاني  ٥٧،٦٠٠  آمال عثمان طه  .١٢
 الثاني  ٥٧،٥١١  وسام نجيب سعيد  .١٣
 الثاني  ٥٧،٢٦٦  نظيرة محسن عبد الكريم  .١٤
 الثاني  ٥٧،١٣٣  طالب عبد الرزاق عبد اهللا  .١٥
 الثاني  ٥٧،١٠٨  امل انور حموش  .١٦
 الثاني  ٥٧،٠٤٤  هناء عادل عبد الجبار  .١٧
 الثاني  ٥٦،٩٣٣  شيرين عبد اهللا توفيق  .١٨
 الثاني  ٥٦،٥١١  مهاباد رحيم فرج  .١٩
 الثاني  ٥٦،٤٨٨  خوله خليل حسن  .٢٠
 الثاني  ٥٦،٤٠٠  ياسين عمر سيد احمد  .٢١
 الثاني  ٥٦،٢٨٨  شيرين صبحي شريف  .٢٢
 الثاني  ٥٦،٢٢٢  ندى عزيز محمد  .٢٣
 الثاني  ٥٦،١٧٧  غادة جمال محمود  .٢٤
 الثاني  ٥٦،٠٢٢  شه بو محمد امين  .٢٥
 الثاني  ٥٥،٩١١  حمدجنان عبد االله م .٢٦
 الثاني  ٥٥،٨٤٤  غادة جميل شيت  .٢٧
 الثاني  ٥٥،٦٢٢  سليفان محمد مصطفى  .٢٨
 الثاني  ٥٥،٤٤٤  رخوش علي درويش  .٢٩
 الثاني  ٥٥،٢٠٠  محمد سليمان اسماعيل  .٣٠
 الثاني  ٥٥،٢٠٠  وجيهة حسين سلمان  .٣١
 الثاني  ٥٥،١٥٥  رجاء صديق توفيق .٣٢
 الثاني  ٥٤،٣٧٧  محمود واجد محي الدين .٣٣
 الثاني  ٥٣،٨٦٦  روشنا محمد عبد الكريم  .٣٤
 الثاني  ٥٣٫٧١١  روباك سيحان شريف  .٣٥
 الثاني  ٥٣،٣٥٥  هوار مصطفى محمد  .٣٦
 الثاني  ٥٢،٩١١  نزه احمد طه  .٣٧

 





  التاريخ: القسم                                                                                   الموصل:الجامعة
 

  بكالوريوس: الشهادة صباحي                                                                  : راسةالد
 

  ٢٣/٥/١٩٩١في     ٩٠٨/ ٣/١١:            رقم وتاريخ األمر الجامعي ١٩٩١-١٩٩٠:سنة التخرج
  
  

  الدور  الدرجة  االسم الثالثي  ت
  االول  ٦٠  احمد محمود خالد  ١    

 


